
Organitzen el col·loqui:

Hi col·laboren:

II COL·LOQUI
INTERNACIONAL

Miquel  
Martí i Pol 
BARCELONA · VIC · RODA DE TER 

17-19 d’octubre de 2013
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Comitè científic: Ricard Torrents (UVic / President), Pere Ballart (UAB), 
Joan Mas (UIB), Vicent Salvador (UJI), Dominic Keown (U. de  Cambrid-
ge), Mònica Güell (U. de la Sorbona), Patrizio Rigobon (U. de Venècia), 
Anna Sawicka (U. de Cracòvia), Johannes Kabatek (U. de Tubinga), 
Johannes Hösle (U. de Regensburg) i Susanne Wipf (Kantonsschule 
Bülach, Zürich)

Comitè organitzador: Francesc Codina (UVic), M. Carme Bernal 
(UVic), Llorenç Soldevila (UVic), M. Àngels Verdaguer (UVic), Ramon 
Pinyol (UVic), Jaume Aulet (UAB), Roger Canadell (UOC/UB), Ferran 
Carbó (UV), Enric Balaguer (UA), Margalida Pons (UIB) i Montse Caralt 
(UVic, secretaria administrativa)

Organitzen el col·loqui: Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la 
Universitat de Vic / Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua 
i la Literatura de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes 
(UVic) / Grup de recerca «Textos literaris contemporanis: estudi, edició 
i traducció» de la Universitat de Vic.

Hi col·laboren: Societat Catalana de Llengua i Literatura / Fundació 
Miquel Martí i Pol / Ajuntament de Roda de Ter / Reduccions: revista de 
poesia

Allotjament (Cal fer la reserva directament)

hotel ciutat de vic*** 
Passatge de Can Mastrot, s/n, tel. 93 889 25 51 / www.nh-hotels.com

hotel can pamplona*** 
Eix onze de Setembre, 10, tel. 93 883 31 12 / www.canpamplona.com  

hotel estació del nord** 
Pl. Estació, 4, tel. 93 516 62 92 / www.estaciodelnord.com  

hotel balmes*** 
Francesc Pla “El Vigatà”, 6, tel. 93 889 12 72 / www.hoteljbalmes.com

Per a més informació: www.victurisme.cat

Facultat d’Educació, 
Traducció i Ciències 
Humanes

Departament de 
Filologia i Didàctica 
de la Llengua i la 
Literatura

Grup de recerca Textos 
Literaris Contemporanis: 
estudi, edició i traducció 
(SGR736)



dijous, 17 d’octubre

Matí i tarda. Institut d’Estudis Catalans
Conferència inaugural a càrrec de Lluís Llach
Ponència a càrrec de Jaume Aulet (Universitat Autònoma de 
Barcelona)

divendres, 18 d’octubre

Matí i tarda. Universitat de Vic
Ponència a càrrec d’Enric Sullà (Universitat Autònoma de Bar-
celona) 

dissabte, 19 d’octubre

Matí. Roda de Ter
Ponència a càrrec de Ferran Carbó (Universitat de València)
Conferència de clausura: Ricard Torrents (Universitat de Vic)
Tarda: ruta literària (opcional)

INSCRIPCIÓ

Preu:  100 € per a comunicants / 30 € per a la resta 
d’assistents

Matrícula en línia: www.uvic.cat/activitats-congressuals
Des de l’1 de juny al 15 d’octubre de 2013

Secretaria:
Universitat de Vic
C. de la Laura, 13. 08500 Vic
colinternacionalmmp@uvic.cat
Tel.: 93 881 60 24 / Fax: 93 881 43 07

Termini de presentació dels resums de les comunicacions 
d’uns 1.500 caràcters amb espais aproximadament (per correu 
electrònic: colinternacionalmmp@uvic.cat): 28 de febrer de 
2013. 

El resum ha d’anar acompanyat d’un petit currículum de 
l’autor/a. Es notificarà abans del 29 de març de 2013 si les co-
municacions han estat acceptades. 

Publicació: el text de la comunicació, per poder ser conside-
rat en una publicació posterior, s’ha d’enviar com a màxim el 
19 d’octubre de 2013 i no podrà sobrepassar les 15 pàgines de 
2.100 caràcters amb espais.

La durada de les comunicacions serà de 20 minuts. 

A mitjan març de 1999 la Universitat de Vic va organitzar el 
«Col·lo qui Miquel Martí i Pol: 1948-1998, cinquanta anys de 
poesia». Aquella ocasió va ser la primera dedicada a desenvo-
lupar l’estudi acadèmic de l’escriptor de Roda de Ter. Passat 
ja un temps i coincidint amb el desè aniversari del seu tras-
pàs, la Universitat de Vic convoca ara el «II Col·loqui Interna-
cional Miquel Martí i Pol», centrat a analitzar la trajectòria 
literària martipoliana, la inserció de l’autor en els corrents 
estètics de la seva època i la recepció de la seva obra.

En aquest nou Col·loqui, a diferència del primer, es vol re-
marcar més el vessant internacional. Així, a banda d’im-
pulsar l’estudi de l’autor i la seva producció dins el marc del 
seu temps, i d’avançar amb rigor acadèmic en el seu conei-
xement, també es pretén promoure l’anàlisi de la seva reper-
cussió en l’àmbit català i internacional. 

Així, doncs, el Col·loqui s’ha estructurat en base a tres grans 
línies temàtiques:

I. Miquel Martí i Pol. L’escriptor.
Vida, poesia, narrativa, crítica, traduccions, assaigs, 
aspectes biogràfics.

II. Miquel Martí i Pol. La projecció i recepció.
Incidència en altres escriptors, projecció social i didàc-
tica, edicions, traduccions de l’obra, nova cançó, adap-
tacions teatrals i corals a partir de la seva obra.

III.  Miquel Martí i Pol i la seva època. Context literari, 
social i polític.
Corrents literaris, grups, revistes, el món de les fàbri-
ques, moviments socials i literatura.

La iniciativa, sorgida de la Càtedra Verdaguer d’Estudis Lite-
raris amb el suport del Departament de Filologia i Didàctica 
de la Llengua i la Literatura i del Grup de Recerca «Textos li-
teraris contemporanis: estudi, edició i traducció» (2009 SGR 
736) de la Universitat de Vic, compta amb la col·laboració de 
la Societat Catalana de Llengua i Literatura, la Fundació Mi-
quel Martí i Pol, l’Ajuntament de Roda de Ter i Reduccions: re-
vista de poesia. 

En el Comitè Científic i el Comitè Organitzador hi partici-
pen professors de tot l’àmbit acadèmic català i d’un seguit 
d’universitats europees. 


